بسمه تعالي

اطالعيه مهم واحد بيمه و درمان در خصوص راه اندازي پنل بيمه شدگان
كانون سردفتران و دفترياران
" همكاران گرامي"
در راستاي ايجاد شفاف سازي حوزه بيمه و درمان كانون سرردفتران و دفتريراران در
موضوعاتي از قبيل نحوه محاسبه هزينه ها ،اطالع همكاران از داليرل و نروع كسرور
پرونده ها ،موارد خارج از تعهد در پرونده ها ،تاريخ ورود پرونده به واحد درمان ،زمان
سپري شده براي رسيدگي پرونده ها در واحد درمان ،زمان ارسال پرونده ها به واحرد
حسابداري ،امكان اعالم اعتراض به هزينه هاي پرداخت شده به صورت الكترونيكري،
در اختيار داشتن انواع آمارهاي مورد نياز همكاران از فرآيندهاي درماني ،حذف تلفن
و مراجعات حضوري براي پيگيري هزينه ها و در نهايت تحقق فرآيندهاي واحد بيمه و
درمان بره صرورت الكترونيكري ،بعرد از يرس سرال معالعره و جلسرات مسرتمر و
برنامه ريزي هاي فراوان و استفاده از نظرات كارشناسان بيمه و درمان و فنراوري و
اطالعات و همكاري شايسته نمايندگان محترم و پرتالش و بي ادعاي واحدهاي بيمه و
درمان در سراسر كشور ،پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران آمراده بهرره
برداري همكاران عزيز و گرامي شده است.
لذا به منظور استفاده بهينه همكاران از پنل بيمه شدگان ،آموزش تصويري به همرراه
نكات الزم را تقديم حضور مي نمايد:
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نكات الزم جهت استفاده از پنل:
-1صرفا اطالعات همكاراني كه از مورخ  1931/7/11به بعد مبادرت به ثبت هزينه هاي درماني خود
در كانون سردفتران و دفترياران داشته اند در اين پنل ثبت و قابل مالحظه است و اطالعات ساير
همكاران كه قبل از مرورخ  1931/7/11هزينره درمراني آنهرا در دبيرخانره كرانون سرردفتران و
دفترياران به ثبت رسيده باشد ،در اين پنل قابل رويت نيست و به تدريج و با ارسال هزينه هراي
جديد از سوي ايشان ،مبادرت به ثبت اطالعات ايشان خواهد شد.
-2در اين پنل صرفا براي سردفتران و دفترياران اعم از شاغل و بازنشسته بره تفكيرس ،امكران
دسترسي تعريف شده است و فقط با درج كد ملي اين افراد(بيمه شدگان اصلي) امكران ورود بره
نرم افزار وجود دارد و از درج كد ملي افراد تحت تكفل براي ورود به پنل ،خودداري شود.
آموزش تصويري نحوه ورود و استفاده از پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران:
-1نحوه ورود به پنل بيمه شدگان:
جهت ورود به پنل بيمه شدگان ابتدا آدرس  bimeh.notary.ir:8085را در نوار آدرس مرورگر
وارد نماييد :
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سپس وارد صفحه اي مي شويد كه در آن نام كاربري و كلمه عبور قابل مشاهده است كره پري
فرض ورود به پنل بيمه شدگان ،با كد ملي بيمه شده (سردفتران و دفترياران به تفكيس) تعريرف
شده است كه امكان تغيير كلمه عبوردر پنل ،در نظرگرفته شده كه خواهشمند است بعد از اولين
ورود ،نسبت به تغيير آن اقدام فرماييد.
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بعد از گذر از اين صفحه ،وارد صفحه اطالعات تكميلي خواهيد شد كه در آن درج تصروير بيمره
شده اصلي،

تلفن همراه بيمه شده اصلي و صرفا شماره حساب بانس

ملي بيمره شرده اصرلي

ضروري است و در صورت عدم تكميل هر  9مورد خواسته شده ،امكان ورود به پنل وجود ندارد.
بعد از تكميل هر  9مورد ،با ثبت تغييرات ،امكان ورود به نرم افزار وجود خواهد داشت.

سپس:
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با ثبت تغييرات وارد صفحه ذيل خواهيد شد كه صفحه اصلي نرم افزار است:
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-2اطالعات موجود در صفحه اصلي پنل:
با ورود به صفحه اصلي نرم افزار:
با كليس بر روي لوگوي كانون در سمت راست گوشه باالي پنل ،در ميان صفحه ،خير مقدم به شما
عرض خواهد شد و در نوار آبي رنگ سمت راست ،منوهاي كاربردي قابل مالحظه است.
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-9منوهاي كاربردي پنل بيمه شدگان:
در حال حاضر  19منوي فعال و كاربردي در نوار آبي رنگ سمت راست موجود است كه به تدريج
منوهاي ديگري نيز به آن افزوده خواهد شد :

** قرداد سال :1937
در اين منو به صورت اتوماتيس قرارداد سال جاري درج خواهد شد و برراي رويرت هزينره هراي
درماني در هر سال ،كافي است در اين منو ،قرارداد سال مورد نظر را انتخاب نماييم تا صرفا هزينه
هاي همان سال خود و افراد تحت تكفل خود را مشاهده نماييم.
به صورت استثناء ،از آن جا كه نرم افزار جامع بيمه و درمان در مرورخ  1931/7/11تحويرل ايرن
واحد گرديد و اطالعات پايه و درماني همكاران از همان روز در نرم افزار به ثبت رسيد ،سال 1931
داراي دو نيمه قبل از زمان تحويل نرم افزار و بعد از زمان تحويل است و همه سالهاي بعدي ،قععا
يس قرارداد خواهند داشت.
همچنين هزينه هايي كه قبل از  1931/7/11به دبيرخانه كانون سرردفتران و دفتريراران رسريده
است ،در اين نرم افزار به ثبت نرسيده و قابل مشاهده نيست.
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**نام بيمه شده اصلي و عكس مربوطه:
بعد از ورود به اين منو ،در سمت راست منوهاي كاربردي در نوار آبي رنگ قابل مشاهده
است(شماره )1
در ميان صفحه اطالعات كامل بيمه شده اصلي ( شماره  )2و در سمت چپ صفحه عكس بيمه
شده اصلي با امكان تغيير قابل رويت است ( شماره )9
و در قسمت مياني پايين صفحه 8 ،لينس قابل مالحظه است(.شماره )4
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** افراد تحت تكفل:
در اين منو ،اطالعات افراد تحت تكفل هر بيمه شده اصلي قابل مالحظه است .

در ستون سمت چپ افراد تحت تكفل ،در منوي عمليات ،زير مجموعه هاي عكس بيمه شده افراد
تحت تكفل( )1گزارش خالصه وضعيت()2گزارش مصرف پوش

( )9و مدارك( )4موجود است.

صدور هر گونه معرفي نامه و دفترچه درمان منوط به اسكن عكس افراد تحت تكفل از سوي شما
خواهد بود.
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**هزينه هاي درماني:
در اين بخ

 ،هزينه هاي افراد و بسياري از اطالعات ديگر به تفكيس قابل مالحظه خواهد بود.

در منوي عمليات كه سمت چپ صفحه هزينه هاي درماني وجود دارد 9 ،بخ
پيوست و اعتراض قابل مالحظه است.
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گزارش آناليز،

گزارش آناليز داراي ستون بسيار مهمي است كه مبلغ صورت حساب ارسال شده از سوي
همكاران ،مبلغ تاييدي (تعرفه) و فرانشيز را در خود جاي داده است ( )1و مبلغ پرداختي نيز
مشخص است(.)2

هر آن چه از سوي واحد بيمه و درمان در پرونده افراد اسكن شود(از قبيل كاردكس و  ، )....در اين
ستون قابل مالحظه است()9
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اما مهمترين منوي اين بخ

 ،اعتراض است .در اين منو همكاران مي تواننرد اعترراض خرود بره

هزينه هاي محاسبه شده را ثبت و واحد بيمه و درمان بعد از رسيدگي به آن پاسخ خواهد داد كه
براي همكاران قابل مشاهده است و اين فرآيند دو مرتبه مي تواند تكرار شود.

براي ثبت اعتراض الكترونيكي به نحوه محاسبه هزينه هاي درماني توسط كارشناسان
بيمه و درمان ،با كليس بر منوي اعتراض ،افزودن اعتراض را انتخاب مي نماييم:
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سپس در دو ستون موضوع و توضيحات ،موارد مورد اعتراض خود را نوشته و مبادرت به ثبت
اعتراض خود مي نماييم:

كارشناسان واحد بيمه و درمان به اعتراض همكاران رسيدگي كرده و پاسخ مقتضي را اعالم
مي نمايند كه پاسخ كارشناسان به همراه نام كارشناس مربوطه براي همكاران قابل مشاهده است:
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**معرفي نامه ها:
در اين ستون كليه معرفي نامه هاي صادر شده براي همكاران قابل مشاهده و چاپ است.

**سابقه بيمه شده اصلي
در اين منو ،اطالعات بيمه شده اصلي و قراردادهاي سالهاي مختلف قابل مالحظه است.
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**خالصه وضعيت بيمه شده:
به صورت يس جدول قابل مشاهده است.

**خالصه وضعيت خانواده:
به صورت يس جدول قابل مشاهده است.
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**مصرف پوش

بيمه شده:

به صورت يس جدول قابل مشاهده است.

**مصرف پوش

خانواده:

به صورت يس جدول قابل مشاهده است.
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**تغيير رمز عبور:
به منظور حفظ اطالعات شخصي شما ،خواهشمند است بعد از اولين ورود از طريق اين منو ،رمرز
عبور خود را تغيير دهيد.

**خروج:
براي خارج شدن از صفحه پنل شخصي خود ،حتما از منوي خروج استفاده فرماييد.
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توضيحات ضروري:
-1چنان چه در هر يس از استانها به دليل احتمالي ثبت كدملي اشرتباه از جانر
درمان ،امكان ورود به پنل ميسر نشد ،مرات

واحرد بيمره و

عدم امكان ورود خود به پنرل را در يرس پيامرس،

با درج نام دفتر ،سمت و شماره صحيح كدملي را به شماره تلفن  91111911پيامس فرمايند.
 -2پيگيري كليه هزينه ها و اعتراض هاي احتمالي صرفا از طريق پنل قابل پاسرخگويي خواهرد
بود.
-9در آينده نزديس ،فرآيند حذف دفترچه هاي درماني و جايگزين نمودن كرارت درمران جهرت
بهره برداري در مراكز درماني طرف قرارداد آغاز مي شود .از سوي ديگر صدور كليه معرفي نامره
ها منوط به اسكن عكس افراد تحت تكفل نيز مي باشد كه بدين منظور الزم است عكرس كليره
افراد تحت تكفل از سوي كاربران محترم اسكن و در صفحه مربوطه قرارداده شود.
-4نرم افزار تاييد الكترونيكي داروها در داروخانه هاي طرف قررارداد نيرز بره زودي در اختيرار
داروخانه هاي طرف قرارداد قرار مي گيرد تا همكاران براي تاييد داروهاي خاص نياز به حضرور و
مراجعه به كانونها نداشته باشند.
-5به مرور زمان و در آينده اي نه چندان دور ،طرح اسركن اسرناد درمراني همكراران از طريرق
كانونها ،درخواست دفترچه يا كارت درماني ،درخواست معرفي نامه به مراكز درماني طرف قرارداد
و  ....از طريق نرم افزار بيمه و درمان استانها و اين پنل اجرايي مي گردد تا فرآينرد الكترونيكري
شدن بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران تكميل گردد.
-1خواهشمنديم عكس هر يس از افراد تحت تكفل خود را در ستون مربوطه به ايشران اسركن و
ثبت نماييد.
 -7در منوي هزينه هاي درماني مادام كه رديفي از ثبت هزينه ها قابل مشاهده نباشد بره ايرن
معناست كه پرونده شما همچنان منتظر رسيدگي كارشناسان واحد بيمه و درمان مي باشد.
اما زماني كه در منوي هزينه هاي درماني  ،هزينه هاي ارسال شده خود را مالحظه و در ستون
وضعيت  ،عبارت "پرداخت شده " باشد ،به معني آن است كه رسيدگي پرونده شرما در واحرد
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درمان پايان يافته و اصل پرونده جهت پرداخت وجه تاييد شده ،به واحد حسابداري ارسال شده
است.

-8با توجه به تحويل نرم افزار جامع بيمه و درمان همكاران محترم استانها كليه پيگيريهاي هزينه
خود را صرفا از طريق كانونهاي مربوطه و اعتراضات احتمالي خود را صررفا از طريرق پنرل بيمره
شدگان كانون سردفتران و دفترياران ثبت و پيگيري فرمايند.
-3توصيه مي شود براي مشاهده كامل امكانات پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران از
ورود به پنل با گوشي تلفن همراه خودداري فرماييد.

با احترام فراوان
عليرضا سليمي نائيني
بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران
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